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BAROČNI SIJAJ

Komorni orkester Škofijske
gimnazije Angela-Merici 

 (Trier, Nemčija), dirigent Uli Krupp
 

ČETRTEK, 15. 9. 2022 ob 19.30 uri 
Cerkev Sv. Duha, Črnomelj

 
Jurka Zoroja (flavta) 

in godalni kvartet Dissonance
 

ČETRTEK, 22. 9. 2022 ob 19.30 uri 
Cerkev Sv. Duha, Črnomelj

 
Tvrtko Sarić, kitara

 

Septembrski
VEČERI

klasične glasbe
V ČRNOMLJU

Vsi koncerti so brezplačni.



Septembrski
VEČERI

klasične glasbe
V ČRNOMLJU

TOREK, 13. 9. 2022, 19.30, Župnijska cerkev sv. Petra, Črnomelj

BAROČNI SIJAJ 
 Komorni orkester Škofijske gimnazije Angela-Merici (Trier, Nemčija), dirigent Uli Krupp. 
Simfonični orkester AMG je bil ustanovljen leta 1998 kot orkester škofijske gimnazije v Trierju in
nastopa v različnih zasedbah, od kvinteta do celotne simfonične zasedbe. Komorni orkester je
godalni orkester z nekaj pihalci. Člani orkestra bodo na tradicionalni jesenski turneji nastopili v
Črnomlju in Pulju (HR). Repertoar tokratnega koncerta obsega dela Vivaldija Schuberta,
Brahmsa in drugih klasičnih skladateljev.

 

ČETRTEK, 15. 9. 2022, 19.30, Cerkev Sv. Duha Črnomelj

JURKA ZOROJA (flavta) in GODALNI KVARTET DISSONANCE
Jurka Zoroja je slovenska akademska flavtistka. Končala je Akademijo za glasbo, magistrski
študij pa na Hochschule für Music Carl Maria von Weber v Dresdnu. Deset let je bila solo
flavtistka orkestra Slovenske Opere in baleta v Ljubljani in hkrati izredna profesorica na
Akademiji za glasbo v LJ. Leta 1992 je ustanovila svojo Umetniško šolo, ki deluje še danes.
Njena umetniška interpretacija obsega vsa stilna obdobja solistične in komorne igre za flavto.
Nastopa v mnogih komornih zasedbah z domačimi in tujimi umetniki. Godalni kvartet
Dissonance sestavljajo člani orkestra slovenske filharmonije: Janez Podlesek (1. violina), Matjaž
Porovne (2. violina), Oliver Dizdarević (viola), Klemen Hvala (violončelo). Delujejo od leta 2014 in
se posvečajo tako klasični literaturi, kot tudi delom sodobnih skladateljev, zlasti slovenskih.
Njihov skupni program bo tokrat obsegal dela J. Haydna in W. A. Mozarta.

ČETRTEK, 22. 9. 2022, 19.30, Cerkev Sv. Duha Črnomelj

TVRTKO SARIĆ, kitara
Tvrtko Sarić (1969) je priznani hrvaški kitarist, nastopa kot komorni glasbenik in kot solist s
številnimi zasedbami doma in po svetu, izdal je štiri zgoščenke in je ustanovitelj poletnega
glasbenega festivala klasične glasbe v Gospiću. Koncertira po vsej Evropi in Ameriki in sodeluje
s številnimi orkestri in zasedbami. Kot profesor je zaposlen na Pedagoški fakulteti v Gospiću, na
fakulteti v Zadru in v Glasbeni šoli v Črnomlju.


